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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức đào tạo ngành Bác sĩ đa khoa và Dược học 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

 

Căn cứ  Nghị định số 07/2001/NĐ- CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của 
Chính phủ về Đại học Quốc gia; 

Căn cứ  Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của 
Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của 
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế Đào tạo đại học ở Đại học 
Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3601/QĐ-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Chương trình đào tạo ngành Bác sĩ đa 
khoa; 

 Căn cứ Quyết định số 3602/QĐ-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Chương trình đào tạo ngành Dược học; 

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đại học và trung học phổ 
thông chuyên năm 2012; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tổ chức đào tạo theo mô hình kết hợp - kế tiếp (mô hình a+b) ngành 
Bác sĩ đa khoa (2+4) và ngành Dược học (2+3), trong đó 2 năm học đầu sinh viên 
được quản lý tập trung để học tập các môn học thuộc khối kiến thức chung, khối 
kiến thức theo lĩnh vực tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên; các năm học kế tiếp 
tiếp sinh viên học các môn học thuộc các khối kiến thức còn lại của chương trình 
đào tạo tại Khoa Y Dược.  

Điều 2. Giao Khoa Y Dược và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp 
triển khai tổ chức các chương trình đào tạo nêu trên từ năm học 2012-1013. 

Khoa Y Dược và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có trách nhiệm thực 
hiện đúng kế hoạch, qui trình và nội dung đào tạo; đảm bảo quyền lợi học tập, 



nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo đúng các quy định của Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

Điều 3. Các ban Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính và các Ban 
liên quan xác định và phân bổ các nguồn lực cần thiết để Khoa Y dược, Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên và các đơn vị đào tạo liên quan triển khai đào tạo 
ngành Bác sĩ đa khoa và Dược học theo qui định. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng và Thủ trưởng các 
đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 GIÁM ĐỐC  

 

 (đã ký) 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 
- Lưu: VT, Ban ĐT, Th15.  
 GS. TS. Mai Trọng Nhuận 

 
 
 
 


